Tiel speelt
Bewoners beheren en onderhouden speelplekken
In Passewaaij zijn meerdere speelplekken voor kinderen van 0-12 jaar. Tot nu toe onderhoudt de gemeente
deze speelplekken, maar dat gaat veranderen. Onder het motto ‘Tiel speelt’ gaat de gemeente de
speelplekken overdragen aan de inwoners. Waarom dat is en wat dat betekent voor u én de kinderen, dat
leest u hieronder.
Waarom draagt de gemeente het beheer en onderhoud over?
De gemeenteraad heeft in september 2016 besloten dat de gemeente stopt met het onderhouden en beheren
van speelplekken. In een aanvullend besluit is vastgelegd dat het gaat om speelplekken voor kinderen van 0 tot
12 jaar. Dat heeft aan de ene kant te maken met bezuinigingen en aan de andere kant laten de ervaringen zien
dat veel speelplekken dankzij de inzet van bewoners vaak mooier en beter worden. Bewoners krijgen daarom
de mogelijkheid om bestaande speelplekken te behouden door ze voortaan zelf te onderhouden en beheren.
Daarbij kunnen zij op hulp van de gemeente rekenen.
Door samen te werken kan de speelplek blijven bestaan. En dat niet alleen: de speelplek wordt meer van de
buurt, een gezellige plek waar kinderen lekker spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Fijn voor de kinderen en
goed voor de leefbaarheid in de buurt.
Kunnen bewoners zelf speelplekken onderhouden en beheren?
Ja, bewoners kunnen speelplekken onderhouden en beheren. Dat zien we in andere gemeentes en ook in Tiel.
Zo hebben bewoners de speelplek bij de Neerijnenlaan zelf in onderhoud. En bij de Vurenlaan/Liendenlaan,
Meeslaan en Harriët Freezerstraat zijn bewoners actief bij het verbeteren van de speelplek. Ook organiseren zij
activiteiten in en rond de speelplek.
Wat blijft de gemeente doen?
Neemt u het beheer en onderhoud van een speelplek in Passewaaij over, dan staat u er niet alleen voor. We
willen de speelplekjes op een goede, veilige manier overdragen en de nieuwe beheerders flink op weg helpen.
U kunt (blijvend) rekenen op hulp van de gemeente, bijvoorbeeld bij het onderhoud van het groen en bij
veiligheidsinspecties. En ook voor advies over spelen en speeltoestellen. De gemeente blijft verplicht om de
speelplekken veilig te houden.
Ook is er structureel een budget van € 100.000,- beschikbaar voor alle speelplekjes in Tiel tezamen. Er komt
een speciale stichting die als belangrijkste taak krijgt het budget te verdelen voor onderhoud en beheer. Dan
kunt u zich bezighouden met de dagelijkse dingen rond de speeltuin.
Wat gebeurt er als inwoners de speelplek niet gaan beheren en onderhouden?
Als u en uw buurtbewoners het beheer en onderhoud van een speelplek niet overnemen, dan verdwijnt de
speelplek vanaf 2020. Kinderen kunnen daar dan nog steeds spelen, maar zonder speeltoestellen.

Wat gebeurt er met kapotte toestellen?
Die worden alleen gerepareerd als een groep bewoners de speelplek over wil nemen. Ook als een toestel er zo
slecht aan toe dat het vervangen moet worden, kijken we samen met bewoners die de speelplek over willen
nemen, naar wat mogelijk is.
2018 proefjaar
Dit jaar, 2018, is het proefjaar. De gemeente beheert in dit jaar het budget nog grotendeels zelf. In
verschillende wijken zijn er speeltuinwerkgroepen die op proef het beheer en onderhoud van de speelplek in
de buurt gaan doen. Deze speeltuinwerkgroepen bestaan uit bewoners die al eerder aangaven hierin
geïnteresseerd te zijn. Ons doel: van en met elkaar leren, zodat we in 2019 klaar zijn voor een soepele
overdracht van zoveel mogelijk speelplekjes.
Kunt u ook meedoen in het proefjaar?
Misschien denkt u dat het in Passewaaij nog niet nodig is om na te denken over de overdracht van
speelplekken aan bewoners. Veel speelplekken zien er nog goed uit. Toch halen we ook in Passewaaij al
toestellen weg omdat ze niet meer veilig zijn. En daar komen geen nieuwe speeltoestellen voor terug. Dus ja, u
kunt ook meedoen in het proefjaar. Ga met ons in gesprek over de overdracht en leer samen met ons van de
ervaringen in het proefjaar. Neemt u gerust contact op met mevrouw Annika Maan, telefoon (0344) 637 313 en
mail amaan@tiel.nl. Samen zorgen we ervoor dat kinderen tot 12 jaar buiten kunnen blijven spelen!

